
 

 

Onsdag 22 mars kl. 18.30  

Årsmöte med föredrag av Älvräddarna  

Se inbjudan enligt ovanstående. Observera att det 

är föranmälan till både föreläsning och årsmöte. 

Föreningen bjuder på fika. 

Föranmälan till: Isak Domeji Hilliges,  

073 - 832 42 22, isakhilliges@msn.com  

 

Torsdag 23 mars kl. 18.30 - 20.30 Campus Laholm 

Inspirationskväll med Havsnätverket Laholms-

bukten 

Vi laddar för nya aktiviteter som kan sprida kun-

skap och påverka. För den skull bjuder vi in till en 

kreativ kväll där vi kommer att berätta om vad vi i 

Havsnätverket redan har gjort och sedan tillsam-

mans kläcka idéer och planer för framtiden. Vi vill 

också bjuda in nya medlemmar till att ingå i Havs-

nätverket Laholmsbuktens kärngrupp.  

Havsnätverket bjuder på fika. 

Kontakt: Bo Hansson, 073 – 580 12 33,  

bo.t.hansson@netatonce.net  

 

Lördag 25 mars kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Holkdag på Björkelund 

Kom och bygg din egen holk på Björkelund med 

hjälp av holksnickaren Jerry Nilsson. Naturskydds-

föreningen bjuder på virke och annat material. Ta 

gärna med egna verktyg som t ex hammare samt 

egen fika. Anders Wirdheim berättar om holkfåglar 

och holktyper. Ebba Werner berättar om holksköt-

sel och häckningsresultat på Björkelund. 

Samling på gårdsplanen i Björkelund. 

Kontakt: Stefan Anderson,  070 - 374 13 39,  

stefan.a.bird@gmail.com  

 

Lördag 1 april kl. 11.00 - 16.00 Högskolehallen  

Klädbytardagen  

Rensa garderoben och byt ut dina plagg! Ta med 

max tio hela och rena klädesplagg, skor, väskor 

eller accessoarer och byt ut dem mot tio nya. Ett  

miljövänligt och klimatsmart sätt att uppdatera sin 

garderob. Inlämning 11.00 - 13.00, uthämtning 

14.00 - 16.00. För mer information se hemsidan, 

Facebook eller kontakta Lizeth Alcocer,  

lizi.alcocer@gmail.com  

 

Söndag 23 april kl. 09.00 - 15.30  

Länsstämma  

Hallands Naturskyddsförenings årliga länsstämma 

arrangeras i år av Halmstadkretsen. Länsstämma 

under förmiddagen i Tönnersjöhedens försöks-

parks lokaler och exkursion på Björkelund på efter-

middagen. Länsförbundet bjuder på lunch på Tall-

höjdens Värdshus i Simlångsdalen samt fika!  

Alla medlemmar är välkomna.  

Samåkning från Cirkle K vid Arenahallen kl. 08.45 

Kontakt: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39  

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Onsdag 26 april kl. 17.30 - 20.00 

Strandstädning på Riviera i Båstad 

Tillsammans med Håll Sverige Rent och Kattegatts 

Kustvattenråd städar vi stranden från skräp.  

Vi utgår från stranden nedanför Hotell Riviera och  

Program vår – sommar 2023  

Alla är välkomna! 

Gilla Halmstads naturskyddsförening på facebook och följ oss på instagram under namnet halmstadsnatur 

Välkomna till en härlig vår och sommar med Halmstads Naturskyddsförening!  

Aktiviteter med      symbolen 

passar hela familjen! 

Jag vill bjuda in alla medlemmar till årsmöte 

den 22 mars, kl. 18.30, på Strandgatan 20 i  

Immanuelkyrkans café. 

Christer Borg från Älvräddarna föreläser om sin 

organisations framtidsvision om att Sveriges 

mindre vattendrag ska vara 

helt fria från vandringshin-

der för vandrande vatten-

organismer. 

Glöm inte att besöka vår hemsida för mer  

information eller gilla oss på vår Facebooksida 

www.halmstad.naturskyddsforeningen.se  

 

 

Corona-situationen kan påverka de olika aktivite-

terna. Håll er uppdaterade angående detta på vår 

hemsida och i våra sociala medier.   



samlar upp så mycket skräp vi hinner med.  

Efter strandstädningen bjuder vi på fika och korv 

med bröd samt frukt. Alla barn får ett diplom.  

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten. 

Kontakt: Bo Hansson, 073 - 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Lördag 6 maj kl. 10.00 - 13.00 Stadsbondgården  

Familjedag vid Stadsbondgården 

Kom och upplev naturen kring Fylleån. Det finns 

flera stationer med olika aktiviteter med intressant 

information för hela familjen. Naturskyddsför-

eningen leder håvning i vattnet nere vid Assarps-

bäcken, alla barn är välkomna att upptäcka vad 

som finns i vattnet. Gå på fisk- och utterspaning.  

Samarr. med Fylleåns Vattenråd och Halmstads 

kommun som bjuder på korvgrillning och fika vid 

Stadsbondgården. 

Kontakt: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39  

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Lördag 13 maj kl. 08.00 Aleskogen 

Fågelsång i Aleskogen 

Kom och upplev fågelsång i den unika Aleskogen. 

Vi vandrar runt och lyssnar på det rika fågellivet i 

Aleskogen. Samling vid parkeringsplatsen till Alets 

idrottsplats. Samarr. med Halmstads Ornitologiska 

Förening.  

Kontakt: Anders Olovsson, 073 - 063 42 60  

 

Lördag 27 maj kl. 10.00 - 12.00 

Ljudvandring utmed stranden vid Hökafältet 

Vi vandrar utmed stranden vid Hökafältet och lyss-

nar i våra mobilhörlurar på en engagerande berät-

telse där effekterna av en framtida klimatföränd-

ring blir upplevd. Samling vid Birger Pers Väg nere 

vid stranden. Ta med egen fika och förbered ge-

nom att ladda ner appen Climaginaries. 

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten 

Kontakt: Bo Hansson, 073 - 580 12 33, 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Tisdagen 30 maj kl. 17.00 Snöstorps Kyrka 

Försommarcykling på Banvallsleden - en cykel-

tur från Snöstorp till Björkelund  

Följ med på en guidad cykeltur och upptäck Ban-

vallsledens blommor och insektsliv. Vi får se hår-

ginsten, Hallands landskapsblomma, breda ut sig i 

vägkanterna. Ebba Werner och Nils-Olof Petersson 

berättar om natur och kultur samt om arbetet med 

mångfalden utmed Banvallsleden. Turen är totalt 

13 km lång (enkel väg) med flera kortare stopp. 

Vid Björkelund njuter vi av medhavd fika. 

Samarr. med Cykelfrämjandet, Halmstads Kommun 

och Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Claes-Roland Tagesson, 073 - 438 31 73,  

c.r.tagesson@telia.com  

 

Söndag  11 juni kl. 14.00 - 16.00 

Bivandring på Slottsmöllan  

Hannes Bonhoff guidar bland vilda honungsbin på  

Slottsmöllan och berättar om deras liv som super-

organism. Under fikat ger vi oss på bispårning, en  

teknik för att hitta honungsbinas bo. Samling vid 

Wallbergsskolan. Ta gärna med egen fika. 

Kontakt: Hannes Bonhoff, 072 - 010 96 21 

 

Söndag 18 juni kl. 14.00 Vapnö Grustag 

De vilda blommornas dag 

Vi vandrar runt i den före detta grustäkten som 

domineras av hårginst, käringtand, gråfibbla och 

rotfibbla. Vi tar även del av ruderatväxter, träd-

gårdsflyktingar och en del invasiva arter. Samling 

vid grustagets huvudparkering. Ta med egen fika.  

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 070 - 540 73 53 

Gilla Halmstads naturskyddsförening på facebook och följ oss på instagram under namnet halmstadsnatur 

Vad är Björkelund? 

Mellan Marbäck och Simlångsdalen, längs väg 25, 
pekar en gul och röd skylt in till Björkelund. Där 
finns en liten gård från tidigt 1900-tal där det bed-
revs jordbruk fram till 60-talet. Fastigheten på ca 30 
ha testamenterades till Naturskyddsföreningen och 
har sedan dess förvaltats för att gynna den biolo-
giska mångfalden. Här finns idag vandringsled, slåt-
teräng, faunadepåer, bihotell, hundratals fågelholkar, 
en mångfaldsträdgård och en återskapad ginsthed.  

Torsdagar kl. 09.00 udda veckor träffas Björkelund-
gruppen för att jobba med något projekt på gården.  

Vill du vara med eller vill du veta mer? Kontakta 
Ebba Werner på tfn: 070-174 90 06. 


